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1.

PAGRINDINIAI FAKTAI

Pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai perdavimas–
(dokumentas COM(2012) 744 final – 2012/0360 COD) –

2012 12 13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė –

2013 05 22

Per pirmąjį svarstymą priimta Europos Parlamento pozicija –

2014 02 05

Tarybos pozicijos priėmimas –

2015 03 12

2.

KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS

Komisijos pasiūlymas iš dalies pakeisti Reglamentą dėl bankroto bylų priimtas 2012 m.
gruodžio 12 d. Svarbiausias jo tikslas – diegti ES bankrutuojančiųjų gelbėjimo kultūrą.
Pagrindiniai pasiūlymo elementai: Reglamento taikymo sritis išplėsta – į ją įtrauktos
prevencinės bankroto bylos, kuriomis siekiama išgelbėti įmones, ir daugiau įvairių fizinių
asmenų bankroto procedūrų; aiškiau nurodyti jurisdikcijos nustatymo kriterijai (pagrindinių
turtinių interesų vieta (PTIV)) ir patobulintos jurisdikcijos tikrinimo procedūros; nustatyta
susietų bankroto registrų sistema, suteiksianti daugiau skaidrumo skolininkams; jeigu vietos
kreditorių interesai užtikrinti kitais būdais, nurodyta vengti šalutinių bylų (vadinamųjų
tariamų šalutinių bylų), todėl bus lengviau išgelbėti įmones; sukurtas teisinis pagrindas
įmonių grupių narių bankroto bylų koordinavimui.
3.

PASTABOS DĖL TARYBOS POZICIJOS

Tarybos pozicijoje pritarta pagrindiniams Komisijos pasiūlymo elementams – siūlomi
pakeitimai susiję tik su tam tikromis techninėmis detalėmis. Be kita ko, pasiūlyta numatyti
papildomų priemonių kovai su vartotojų piktnaudžiavimu renkantis palankesnę jurisdikciją,
nustatyti reikalavimą keliant tariamą šalutinę bylą gauti vietos kreditorių daugumos pritarimą
ir numatyti grupės koordinavimo procedūrą. Komisija sutiko padaryti šiuos pakeitimus.
Po neoficialių trišalių diskusijų, vykusių 2014 m. spalio 15 d. ir 2014 m. lapkričio 10 d.,
Parlamentas, Taryba ir Komisija pasiekė laikiną politinį susitarimą dėl naujo Reglamento dėl
bankroto bylų (naujos redakcijos) teksto.
Taryba šį politinį susitarimą patvirtino 2014 m. gruodžio 4 d., o priėmė po pirmojo svarstymo
2015 m. kovo 12 d.
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4.

IŠVADA

Kadangi neoficialiose trišalėse diskusijose sutarta dėl visų Komisijos pasiūlymo pakeitimų,
Komisija gali pritarti Tarybos po pirmojo svarstymo priimtiems pakeitimams.
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